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চলমান প্রকল্পের নননিড় পনরিীক্ষল্পের জন্য ননি বানচত প্রকল্পের নিিরেী ও পরামর্ বক প্রনতষ্ঠাল্পনর কার্ বপনরনি (ToR): 

 

ক। প্রকল্পের সংনক্ষপ্ত নিিরে: 

 

১। প্রকল্পের নাম                 : ইনল্পেস্টল্পমন্ট প্রল্পমার্ন এন্ড ফাইন্যানসং ফযানসনলটি II (আইপিএফএফ II ) প্রজেক্ট 

২। উদযাগী মন্ত্রণালয়           : অর্ ব নিোগ, অর্ ব মন্ত্রোলয় 
৩। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা       : অর্ ব নিোগ 

৪। প্রকদল্পর অবস্থান             : বাাংলাদেশ ব্াাংক, ঢাকা 

 

৫। অনুদমারেত ব্য় ও বাস্তবায়নকালঃ              

       
প্রাক্করলত ব্য় (লক্ষ টাকা) বাস্তবায়নকাল 

মূল 
সব বদশষ 

সাংদশারিত 
মূল 

সব বদশষ 

সাংদশারিত 

১০২৩১.০০ - জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০২২ - 

  

৬। প্রকদল্পর উদেশ্যঃ সরকার অনুজ াপিত বিসরকানর খাল্পতর অংর্গ্রহল্পের মাধ্যল্পম অিকাঠাল্পমা খাল্পত অর্ বায়ল্পনর লল্পক্ষয প্রকল্পে 

অংর্গ্রহেকারী আনর্ বক প্রনতষ্ঠান ও অন্যান্য সংনিষ্ট অংর্ীজল্পনর সক্ষমতা বৃনি। 

 

৭। প্রকদল্পর মূল কার্ বক্রমঃ 

 প্রনর্ক্ষে 

 বসনমনার, কনফাল্পরস ও ওয়াকবর্প 

 কসালল্পেসী 

৮। প্রকদল্পর আরথ বক ও বাস্তব অগ্রগরতঃ 

    প্রাপ্ত তথ্য মদত, বসল্পেম্বর’২০২১ পর্ বন্ত প্রকদল্পর ক্রমপুরিত আরথ বক অগ্রগরত ৭.২১% ও বাস্তব অগ্রগরত প্রায় ৮.৫%। 

 

 

খ। পরামর্ বক প্রনতষ্ঠাল্পনর কার্ বপনরনি (ToR): 

১। প্রকেটির রনরবড় পররবীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ বক্রম পনরচালনার জন্য পরামর্ বক প্রনতষ্ঠান ননম্নরূপ  

   দানয়ত্ব পালন করল্পি; 

(১) প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম , উদেশ্য , অনুদমােন / সাংদশািদনর অবস্থা, অথ বায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য ) পর্ বাদলাচনা ও 

পর্ বদবক্ষণ; 

(২) প্রকদল্পর অথ বব র নেরিক কম ব পররকল্পনা, অথ বব র রভরিক বরাে, অথ ব  াড় ও ব্য় ও রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরথ বক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন, রবদেষণ, সারণী/ সলখরচদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ বাদলাচনা; 

(৩) প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলাচনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ বাদয়র অজবন পর্ বাদলাচনা ও 

পর্ বদবক্ষণ; 

(৪) প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত / চলমান রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর (procurement) সক্ষদে প্রচরলত সাংগ্রহ আইন ও 

রবরিমালা (রপরপএ-২০০৬, রপরপআর-২০০৮, ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলদল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দ /হদে রক না সস 

সকল রবষদয় তুলনামূলক পদর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

(৫) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্ পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (দটকসহ 

পররকল্পনা) আনুষরঙ্গক রবষয় পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

(৬) প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররেয়ািীন রবরভি পণ্য ও বেৌত কার্ ব সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনি বাররত 

সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/ র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দ /হদে রক না 

সস রবষদয় পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

(৭) প্রকদল্পর ঝুঁরক অথ বাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকবত রবরভি সমস্যা সর্মন অথ বায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ব ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদে 

রবলম্ব, ব্বস্থাপনা, মান অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্য় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পদর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 
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(৮) প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদে ) অথ ব বরাে, অথ ব  াড়, রবল পররদশাি ইতযারে রবদষদয় তথ্য উপাদির পর্ বাদলাচনা ও 

পর্ বদবক্ষণ; 

(৯) উন্নয়ন সহল্পর্াগী সংস্থা (র্নদ র্াল্পক) কর্তবক চুনি স্বাক্ষর, চুনির র্তব, ক্রয় প্রস্তাি প্রনক্রয়াকরে ও অনুল্পমাদন, অর্ ব ছাড়, নিল পনরল্পর্াল্পি 

সম্মনত ও নিনেন্ন নমর্ন এর সুপানরর্ ইতযানদর তথ্য-উপাত্তনেনকক পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে; 

(১০) প্রকল্প সমারপ্তর পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

(১১) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্বস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্য়, অজবন ইতযারে রবষয় রবদবচনা 

কদর একটি SWOT ANALYSIS করা; 

 (১২) প্রকল্প সাংরেষ্ট নরথপে পর্ বাদলাচনা ও KII, FGD, স্থানীয় কম বর্ালা ইতযানদর মাধ্যল্পম প্রাপ্ত তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব বক 

পর্ বাদলাচনা, পর্ বদবক্ষণ, ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম বশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। 

জাতীয় কম বশালায় প্রাপ্ত মতামত সরিদবশ কদর চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ; 

(১৩) প্রকল্প ব্বস্থাপনা, প্রকল্প পররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্বস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রিয়াররাং করমটির সভা, 

আদয়াজন, কম ব-পররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে পর্ বাদলাচনা ও 

পর্ বদবক্ষণ; 

(১৪) প্রকল্পের অনিে কার্ বক্রম পর্ বাল্পলাচনা ও পর্ বল্পিক্ষে (ইন্টারনাল অরিট, এক্সটারনাল অরিটি,অরিট আপরি সাংক্রান্ত সর্মন: কতটি অরিট 

আপনত্ত ও কত টাকার, ইতযারে); 

(১৫) সমীক্ষায় প্রাপ্ত রবরভি পর্ বদবক্ষদণর রভরিদত সারব বক পর্ বাদলাচনা ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশ প্রণয়ন; 

(১৬) কর্তবপক্ষ কর্তবক রনি বাররত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

২। ননম্ননলনখত প্রনতল্পিদনসমূহ পরামর্ বক প্রনতষ্ঠানল্পক দানখল করল্পত হল্পি: 

 

নং প্রনতল্পিদল্পনর নাম সময়কাল সংখ্যা 

ক। প্রারনিক প্রনতল্পিদন (ইনল্পসপর্ন নরল্পপাে ব) (ল্পেকননকযাল/নস্টয়ানরং) সভা চুনি সম্পাদল্পনর ১৫ নদল্পনর মল্পধ্য ৪০ কনপ 

খ। ১ম খসড়া প্রনতল্পিদন (ল্পেকননকযাল/নস্টয়ানরং) সভা চুনি সম্পাদল্পনর ৭৫ নদল্পনর মল্পধ্য ৪০ কনপ 

গ। ২য় খসড়া প্রনতল্পিদন (ল্পিনসনমননর্ন কম বর্ালা) চুনি সম্পাদল্পনর ৯০ নদল্পনর মল্পধ্য ৭৫ কনপ 

ঘ। চূড়ান্ত প্রনতল্পিদন (িাংলা ৪০ ও ইংল্পরনজ ২০) চুনি সম্পাদল্পনর ১০০ নদল্পনর মল্পধ্য ৬০ কনপ 

 

৩। পরামর্ বক প্রনতষ্ঠান ও পরামর্ বকল্পদর প্রকৃনত ও বর্াগ্যতা:  

 

নং ফাম ব ও পরামর্ বক নর্ক্ষাগত বর্াগ্যতা অনেজ্ঞতা 

১। ফাম ব 

(পরামর্ বক প্রনতষ্ঠান) 

--- 

 

 গল্পিষো অথবা প্রকল্পের মূল্যায়ন/ পনরিীক্ষে সংক্রান্ত সমীক্ষা 

পনরচালনায় ন্যযনতম ৩(নতন) িছল্পরর  অনেজ্ঞতা র্াকল্পত হল্পি ;  

 মাঠ পর্ বাল্পয় িাো সংগ্রহ, িাো প্রনক্রয়াকরে ও নরল্পপাে ব প্রেয়ল্পন 

অনেজ্ঞতা; 

 পর্ বাপ্ত জনিল ও প্রল্পয়াজনীয় সহায়ক সামগ্রী থাকদত হদব; 

২। ক) টিম নলিার   (ক) স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যালয় হল্পত 

নফন্যাস/ ব্যািসা প্রর্াসন  

স্নাতল্পকাত্তর নিনগ্রিারী। 

(খ) নপএইচনি নিনগ্রিারীল্পদর 

অগ্রানিকার বদয়া হল্পি 

 গদবষণা ও মূল্যায়ন কাল্পজ কম পল্পক্ষ ১০ (েশ) িছল্পরর অনেজ্ঞতা  

সম্পন্ন হল্পত হল্পি;  

 টিম নলিার নহল্পসল্পি নুনতম ১টি সমীক্ষা কাল্পজর অনেজ্ঞতা র্াকল্পত 

হল্পি; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর 

(Procurement) সক্ষদে প্রচরলত আইন ও রবরিমালা (রপরপএ-

২০০৬/রপরপআর-২০০৮ ইতযারে) অনুসরণপূব বক কার্ বসম্পােদন বাস্তব 

অরভজ্ঞতা থাকদত হদব;  

 প্রনতল্পিদন প্রেয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা র্াকল্পি হল্পি; 

 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software 

Package  

    পনরচালনায় দক্ষতা;  এিং 

 প্রকার্না র্াকল্পত হল্পি; 

 

 

 



নং ফাম ব ও পরামর্ বক নর্ক্ষাগত বর্াগ্যতা অনেজ্ঞতা 

খ) পনরিীক্ষে ও 

মূল্যায়ন নিল্পর্ষজ্ঞ 

স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যালয় হল্পত 

ব্যািসা প্রর্াসন/ অর্ বনীনত/ 

উন্নয়ন অর্ বনীনত নিষল্পয় 

ন্যযনতম স্নাতক নিনগ্র; 

স্নাতল্পকাত্তর নিনগ্রিারীল্পদর 

অগ্রানিকার বদওয়া হল্পি; 

 

 সংনিষ্ট নিষল্পয় প্রকে মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাল্পজ ন্যযনতম ৩ (নতন)  

    িছল্পরর অনেজ্ঞতা  সম্পন্ন হল্পত হল্পি; 

 গবিষো ও মূল্যায়ন কাল্পজ কমপল্পক্ষ ০৩(নতন) িছল্পরর অনেজ্ঞতা  

    সম্পন্ন হল্পত হল্পি; 

 প্রনতল্পিদন প্রেয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষতা র্াকল্পত হল্পি; 

    

গ) মূল্যায়ন 

    নিল্পর্ষজ্ঞ 

স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যালয় হল্পত 

নসনেল ইনিননয়ানরং নিষল্পয় 

ন্যযনতম স্নাতক নিনগ্র; 

স্নাতল্পকাত্তর নিনগ্রিারীল্পদর 

অগ্রানিকার বদওয়া হল্পি; 

 ইনিননয়ানরং ও ননম বাে সংক্রান্ত মূল্যায়ন কাল্পজ ন্যযনতম ৩  

    (নতন) িছল্পরর অনেজ্ঞতা  সম্পন্ন হল্পত হল্পি; 

 ইমারত ননম বাে প্রকে সংক্রান্ত কাল্পজর অনেজ্ঞতা র্াকল্পল  

     অগ্রানিকার প্রদান করা হল্পি; 

ঘ) িাো ব্যিস্থাপনা    

    নিল্পর্ষজ্ঞ 

স্বীকৃত নিশ্বনিদ্যালয় হল্পত 

পনরসংখ্যান /কনম্পউোর 

সাল্পয়স নিষল্পয় স্নাতল্পকাত্তর 

নিনগ্র; 

 িাো ব্যিস্থাপনায় ন্যযনতম ৫(পাঁচ) িছল্পরর িাস্তি অনেজ্ঞতা  

    সম্পন্ন হল্পত হল্পি; 

 SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software 

Package  

     পনরচালনায় দক্ষতা;   

 

     ৪। ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইনি) কর্তবক প্রল্পদয়: 

 

     ক) প্রকে দনলল ও প্রকে সংনিষ্ট নিনেন্ন প্রনতল্পিদন (টিএনপনপ); এিং 

     খ) নিনেন্ন বস্টকল্পহাল্ডাল্পরর সাল্পর্ বর্াগাল্পর্াল্পগর জন্য প্রল্পয়াজনীয় সহল্পর্ানগতা প্রদান ইতযানদ। 

 

    

(ল্পমা: আব্দুল মনজদ এননিনস) 

মহাপনরচালক ও সোপনত 

TOR চুড়ান্তকরে সংক্রান্ত 

কনমটি। 

 


